
 

  

 الخدمات االلكترونية لوزارة العدل

من خالل البوابة االلكترونيةخدمة تسجيل الدعاوى الجزائية ودفع المخالفات   

عدللوزارة ال   
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 عدلوابة االلكترونية لوزارة الالبمن خالل  تسجيل الدعاوى الجزائية ودفع المخالفاتخدمة  خطوات

الجزائية  تسجيل الدعاوى على موقع بوابتها اإللكتروني حيث يمكنك اآلن العدل الحزمة الثانية من الخدمات اإللكترونية أطلقت وزارة
: على موقع البوابة اإللكترونية للوزارة عبر الرابط التالي "الواردة من المؤسسات الحكومية"ودفع المخالفات 

 services.moj.gov.jo.www 

 .عبر موقع البوابة اإللكترونيالجزائية ودفع المخالفات  تسجيل الدعاوى قدم هذا الكتيب ملخص لخطواتي  

 : المقدمة

م تهي خدمة الكترونية  من خالل البوابة االلكترونية لوزارة العدل الجزائية الواردة من المؤسسات الحكوميةخدمة تسجيل الدعاوى 
الشخص المفوض من بحيث يستطيع  ،حساب على البوابة االلكترونية لوزارة العدل تمتلك لمؤسسات الرسمية التيتطويرها موجهة الى ا

 .المملكة ويتم ايضا متابعة القضايا المسجلة بشكل افضلمحاكم جميع  في ةتسجيل الدعاوى الجزائيمن خاللها المؤسسة 

 

شة للدخول الى الشا services.moj.gov.jo.www استخدام الرابط التالي  يتم الوصول لموقع الخدمات اإللكترونية من خالل .1
 moj.gov.jo.www  :الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة العدلأو قم ب خالل جهاز الحاسوبمن  الرئيسية للخدمات االلكترونية

   .كترونية واختيار الخدمة المطلوبةالخدمات اإلل ثم اختيار

 

http://www.services.moj.gov.jo/
http://www.services.moj.gov.jo/
http://www.services.moj.gov.jo/
http://www.moj.gov.jo/
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 .على البوابة االلكترونية المسجلة يةرسمللمؤسسات المتاحة هذه الخدمة : مالحظة
 

خدمة )تكون احداها و  اوفقًا لصالحياته للمؤسسةالخدمات المتاحة  على تظهر الشاشة الرئيسية للبوابة االلكترونية والتي تحتوي .2
 :خيارينحيث يظهر  (الجزائية ودفع المخالفات تسجيل الدعاوى

 تسجيل دعوى جديدة -
 متابعة الطلبات  -

 

  تسجيل الدعاوى الجزائية ودفع المخالفاتطلب خطوات 

لتظهر  من أعلى الشاشة طلب/في قائمة دعوىجزائية من قائمة  "الجزائية ودفع المخالفات  خدمة تسجيل الدعاوى "م باختيارق .3

 .الشاشة الخاصة بتعليمات الخدمة
 

 
 

 

 

 

 

 

 : تعبئة النموذج كما يليثم قم ب ". ابدأ بتعبئة الطلب "بالضغط على زر قم  .4
 

 .نوع الدعوى نوع المحكمة، السجل، موقع المحكمة،: بتعبئة المعلومات التاليةقم : معلومات الدعوى –الخطوة األولى  .أ 
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  .التاليثم قم بالضغط على زر  
 

تحتوي على جميع االطراف في الدعوى مع امكانية اضافة او حذف االطراف، ذه الشاشة ه: طرافمعلومات اال –الخطوة الثانية  .ب 
  .إضافة طرفالضافة اطراف جديد قم بالنقر على زر 

 

 عند إضافة طرف جديد يرجى االخذ بعين االعتبار الحاالت التالية : 
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، (اشخاص)معلومات االطراف  :على النحو االتي يتم تعبئة بيانات االطراف أشخاص كان االطراف ذاافي حال  (1
، من ثم الضغط (االخرىللجنسيات )رقم االثبات الشخصي ،(ردنيةالا للجنسية)نوع الطرف، الجنسية، الرقم الوطني 

   .إحضار على زر

 

جهات )معلومات االطراف : يتم تعبئة بيانات االطراف على النحو االتي جهات حكوميةكان االطراف  ذافي حال ا (2
 .، نوع الطرف، نوع الجهة، اسم الجهة(حكومية
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ذو )معلومات األطراف : يتم تعبئة بيانات االطراف على النحو االتي ذو صفة رسميةكان االطراف  ذافي حال ا (3
 .إحضار، نوع الطرف، اسم الجهة، من ثم الضغط على زر (صفة رسمية

 

 

معلومات األطراف : يتم تعبئة بيانات االطراف على النحو االتي مؤسسات فرديةكان االطراف  ذافي حال ا (4
 .إحضار، نوع الطرف، الرقم الوطني للمنشأة، من ثم الضغط على زر (مؤسسات فردية)

 
 

، نوع (شركات)معلومات األطراف : يتم تعبئة بيانات االطراف على النحو االتي شركاتكان االطراف  ذافي حال ا (5
 .الطرف، الرقم الوطني للشركة، من ثم الضغط على زر إحضار
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، نوع (بنوك)معلومات األطراف : يتم تعبئة بيانات االطراف على النحو االتي بنوككان االطراف  ذافي حال ا (6
 .إحضارالطرف، اسم البنك، من ثم الضغط على زر 

 
 نوع العنوان، المدينة، : بعد االنتهاء من تعبئة معلومات االطراف، قم بتعبئة عنوان االطراف على النحو االتي

 .التمام عملية اإلضافة حفظمن ثم الضغط على زر  الموبايل،تفاصيل العنوان، رقم 
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 .الموجودة في المحكمةهذه الشاشة تحتوي على جميع تصنيفات الدعاوى الرئيسية والفرعية  :تصنيف الدعوى –الخطوة الثالثة  .ج 
مع امكانية اضافة  إضافةمن ثم التصنيف الفرعي من ثم الضغط على زر  ختيار التصنيف الرئيسيإب قمالضافة تصنيف للدعوى 

عند اإلنتهاء من اإلضافة قم  ،ضافة جميع التصنيفات المطلوبة، يجب تحديد أحدها كتصنيف أساسيإبعد  ،اكثر من تصنيف
 التاليبالضغط على زر 
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المشتكي )اطراف الدعوى ب (المخالفات)فرعية التصنيفات الدعاوى في هذه الشاشة يتم ربط  :ربط المخالفات – الرابعةالخطوة  .د 
 .التاليمن مخالفة، عند االنتهاء قم بالضغط على زر  أكثر، مع امكانية حذف او اضافة (عليه

 

. الرقم النقابي، االسم و ملف الوكالة: كما يظهر في الشكل التالي، تحتوي على معلومات الوكالء :الوكالء – الخامسةالخطوة  .ه 
في صندوق ملف الوكالة، ثم اختيار الموكل الخاص بالوكيل من ثم  اختياريجب إرفاق ملف الوكالة عن طريق الضغط على زر 

 .التاليبعد االنتهاء من هذه العملية قم بالضغط على زر . لربط الطرفين إضافة المحاميالضغط على زر 
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ليتم استقبال مع تحديد نوع المرفق، بإرفاق الوثائق المطلوبة  بتعبئة نوع الالئحة من ثم قم قم :تحميل المرفقات – السادسةالخطوة  .و 
 .مراجعة الطلبتدقيق و  باجراءاتطلبك والبدء 

 
 :يجب ارفاق ما يلي

  الدعوىالئحة. 
 صورة المخالفة. 
 مرفقات اخرى. 
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زر و الضغط على أللتصحيح  الغاء زرالضغط على ك كان هناك اي معلومات خاطئة يمكن ذاإ: حفظ البيانات -الخطوة االخيرة  .ز 
 .اء من تقديم الطلبلالنته حفظ

 
 

 
ظهر من يمين القائمة حيث ست"  الطلباتمتابعة "شاشة  اختيار من خالل تقديم اللوائح على الدعاوى يمكنك متابعة حالة طلب .ح 

 :حسب حالة الطلب التي تم اختيارها من القائمة وهي  الخاص بكحالة الطلب 
تظهر في هذه القائمة جميع الطلبات التي تكون حالتها جديدة ولم يتم اتخاذ اي اجراء عليها من قبل :  الطلبات الجديدة -

 .الموظف المختص
 .يظهر في هذه القائمة جميع الطلبات التي قام الموظف برفضها ويظهر سبب الرفض:  الطلبات المرفوضة -
 .وتم ترحيلها وهي الطلبات التي تم تدقيقها والموافقة عليهات التي تظهر في هذه القائمة جميع الطلبا: الطلبات الموافق عليها -
تم قبولها وتم تحديد انها مخالفات عقوبتها الغرامة فقط تظهر في هذه القائمة جميع الطلبات التي  :المخالفات بانتظار الدفع -

 .وتم ارسالها الى حسابات االفراد ولم يتم دفعها بعد
تم قبولها و تحديد انها مخالفات عقوبتها الغرامة فقط وتم تظهر في هذه القائمة جميع الطلبات التي :  المدفوعةالطلبات  -

 .ارسالها الى حسابات االفراد وتم دفعها
 
 

 

 


